
T.e. 
KONYA V ALiLiGi 


iI MOO Egitim Miidiirliigii 


ACELE VE GUNLUnUR 
SaYI : 72842559-903.07.01-E.l2495933 18.08.2017 
Konu : Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu 

Liselerine Gorevlendirmel Atama 

.............................. VALiLioiNE 
( h Milli Egitim Mlldllrlllgll) 

11gi : a) Milli Egitim Bakanhgl Ozel Program ve Proje Uygulayan Egitim Kurumlan 
Yonetmeligi 

b) Milli Egitim Bakanhgl'mn (Mesleki ve Teknik Egitim Genel Mlldfulllgll) 
17.08.2017 tarihli ve 62045208-903.07.01-E.12437972 saYlh yazlSl. 

Bakanhglmlzm tematik mesleki ve teknik anadolu liselerine gorevlendirme/atama He 
ilgi (b) yazl ekte sunulmu~tur 

ilimizde proje okulu kapsamma alman Bey~ehir il<;esi Huglu Makine Teknolojisi 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, Biyoloji ve Din KUltllrii ve Ahlak Bilgisi bran~lannda 
birer ogretmen ihtiyacl bulunmaktadlr. llinize bagh okullkurumlarda Biyoloji ve Din KUltllIii 
ve Ahlak Bilgisi bran~lannda gorev yapan ogretmenlerden, soz konusu okula atanmak 
isteyenlerden almacak ba~vurulann ve ba~vuru yapanlarm haklannda devam eden veya 
sonu91anml~ soru~turma bulunup bulunmadlg1 bilgisinin, 24.08.2017 tarihine kadar 
Mlldllrlllgiimiize gonderilmesinini arz ederim. 

Servet ALTUNTA~ 
Vali a. 

il Milli Egitim Mtidfu V. 

Ek: ilgi(b) YaZl (2 sayfa) 

Dagltlm: 80 il Valiligine 
. (il Milli Egitim Mlldllrlllgu) 

Akve~me Mahallesi Garaj Caddesi Mesleki ve Teknik Egitim Boliimii 
No:4 KarataylKONY A mesegit42@meb.gov.tr 
Telefon: 0332353 3050 Bilgi: Mehmet DURAN (VHKi: 11 96) 

Bn evrak giivenli elektronik irnza He imzalamnl~hr. https:!Ievruksorgu.meb.g.ov.lradresinden 0659-3917-31 b2-a8ac-cfdf kodu He teyit edilebilir. 

https:!Ievruksorgu.meb.g.ov.lradresinden


T.e. 
MiLLI EGiTiM BAKANLlGI 


MesIekl ve Teknik Egitim Gene! Mudurlugu 


ACELE VE GUNLlmUR 
Sayl : 62045208-903.07.01-E.l2437972 17.08.2017 
Konu : Tematik Mesieki ve Teknik Anadolu 

Liselerine Gorevlendirmel Atama 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi ; a) Milli Egitim Bakanltgl Ozel Program ve Proje Uygulayan Egitim Kurumlan 
yonetmeligi. 

b) 31.03.2017 tarihli ve 62045208-10.06.01-E.4346963 saYlh yaznTI1z. 

Bakanltglmlzca ozel program uygulayan proje okulu kapsammda belirli bir alanda "tematik 
egitim" vermek iizere belirienen mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yonetimi, ogretmen atamasl, 
yonetici gorevlendirilmesi, ogrenci kaYltinakil ve ge~i~leri vb. hususlara i1i~kin Bakanhk Makam 
onaYl ve eki Usul ve Esaslar Ugi (b) yazl ekinde Valiliklere gonderilmi~tir. 

Soz konusu okullara miidiir ba~yardlmclsllmiidiir yardlmclsl gorevlendirilmesi He ogretmen 
atamasma ili~kin ba~vuru formu ektedir. 

ilgi (b) yazl ekinde Valiliginize gonderilen Usul ve Esaslann 5.1 maddesinde Okul Yonetim 
Kurulu'nun (OYK) gorevleri belirlenmi~ olup bu maddenin (a ve <;) fikraIannda; 

"a) Okula atanacak ogretmenieri belirlemek iizere, okulun bulundugu ilde gorev yapan ve 
zorunlu 9ah~ma yiikiimliiliigunii tamamlaml~ veya bu yiikiimliiliikten muaf tutulan ogretmenler 
arasmdan, bunun miimkiin olmamaSl halinde il dl~mdan okulun norm ihtiyacmm iis: kat! kadar adaYl 
belirleyerek MTEGM'ye tekIif eder. 

v) Okulda gorevlendirilecek miidiir yardlmcllarml (en az biri atolye ve laboratuvar ogretmeni 
olarak) belirlemek iizere, oncelikle okulun ogretmenleri arasmdan olmak kaydlyla aym ildeki 
ogretmenler arasmdan ihtiyacm iis: kat! kadar adayl belirleyerek MTEGM' ye bildirir." 

hukiimleri bulunmaktadlr. 
Soz konusu okullara ogretmen atamaSl ve miidur ba~yardlmclsl/miidiir yardlmclsl 

gorevlendirilmesi ile ilgili tekliflerin ilgi (a) Yonetmelik htikilmlerine gore alamnda bo~ kadro 
bulunup bulunmadlgl hususu da degerlendirildikten sonra, haklannda devam eden veya sonu<;lanml~ 
olan soru~turma bulunup, bulunmadlglmn da belirtilerek uygun g6rii~le her bir aday is:in ekteki 
ba~vuru formunun doldurularak 25.08.2017 tarihine kadar Bakanhgtmlza gonderilmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve geregini rica ederim. 
Osman Nuri aULAY 

Bakan a. 
Genel Miidiir 

Ek: Ba~vuru Formu 

Dagttlm: 

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, istanbul, 

iztnir, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsunve 

Sivas Valiliklerine 
(il Milli Egitim Miidiirlugu) 

Atatiirk Blv. 06648 Klzllay/ANKARA Ayrmtth bilgi iyin:Y.ABLAK 
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr Tel: (0312) 41313 90 
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr Faks: (0312) 4188406 

Buevrakgiivenli elektrouik imza He imzalau!1lJ~tlr. hUps:llevraksorgu.meb.gov.tr adresinden c6e6-6e4d-3696-9S7S-b6ba kodu ile teyit edilehilir. 


